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 АКТУАЛЬНІСТЬ ФОРМУВАННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ 

МАЙСТЕРНОСТІ ВЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ  

Формування педагогічної майстерності вчителів початкової школи набуває 

особливого значення на сучасному етапі розвитку освіти відповідно до 

Постанови КМУ № 462 від 20.04.11 року «Про затвердження Державного 

стандарту початкової загальної освіти». Фахівці цього профілю повинні 

враховувати сукупність психолого-педагогічних факторів, які впливають на 

розвиток молодшого школяра і в подальшому на формування особистості в 

цілому. Такими факторами є:  

1) нова соціальна ситуація розвитку, яка виникає у дітей молодшого 

шкільного віку, залежить від рівня задоволення соціальних потреб школяра і 

реалізується в межах взаємодії «вчитель – учень» і «учень – учень»;  

2) соціальна ситуація розвитку дітей молодшого шкільного віку пов’язана 

зі зміною провідної діяльності з ігрової на навчальну, результатом якої є 

розвиток особистості, інтелекту, здібностей, засвоєння знань, оволодіння 

уміннями і навичками;  

3) навчання суттєво змінює мотиви поведінки та відкриває нові джерела 

розвитку пізнавального та особистісного потенціалу молодшого школяра;  

4) перехідним періодом, що відділяє дошкільне дитинство від молодшого 

шкільного віку, є криза семи років – криза саморегуляції, період зародження 

соціального «Я».  

Учитель початкової школи має відзначати і контролювати динаміку 

формування новоутворень, що виникають і розвиваються у молодших школярів 

відповідно до навчальної діяльності.  

Відтак зростають вимоги до формування у майбутніх учителів початкової 

школи високого рівня професійної психолого-педагогічної підготовки, вміння 

творчо працювати на ниві навчання і виховання молодших школярів, 



самостійно приймати науково-обґрунтовані, своєчасні та правильні рішення, 

виявляючи зразки педагогічної майстерності.  

Хоча педагогічна майстерність виявляється в діяльності, проте вона не 

зводиться до неї і не обмежується лише високим рівнем розвитку спеціальних 

узагальнених умінь. Майстерність є виявом найвищої форми активності 

особистості вчителя у професійній діяльності, в його позиції, здатності 

виявляти творчу ініціативу на підставі реалізації власної системи цінностей, в 

активності, що ґрунтується на гуманізмі і розкривається в доцільному 

використанні методів і засобів педагогічної взаємодії у кожній конкретній 

ситуації навчання і виховання.  

Актуальність цієї проблеми підтверджується низкою недоліків традиційної 

підготовки майбутніх учителів початкової школи у контексті досліджуваної 

проблеми, серед яких визначаємо такі: спрямованість і результативність 

професійної підготовки студентів недостатньо відповідає потребам дієво-

практичної готовності студентів до висококваліфікованої педагогічної 

діяльності з дітьми молодшого шкільного віку; в процесі вивчення психолого-

педагогічних дисциплін знання теорії недостатньо інтегруються з професійними 

вміннями студентів майстерно виконувати функції вчителя початкової школи; 

застосування педагогічних інновацій майбутніми вчителями початкової школи, 

використання оптимальних зразків педагогічної техніки у педагогічній практиці 

як показника їхньої педагогічної майстерності має епізодично-фрагментарний 

характер. 

Вивчення літературних джерел, нормативно-правових актів та інших 

матеріалів, аналіз практичного досвіду підготовки вчителів молодших класів 

засвідчив наявність в означеній галузі низку суперечностей, що стають на 

заваді розв’язанню актуальних проблем формування основ педагогічної 

майстерності майбутніх учителів початкової школи, а саме: між значним 

зростанням вимог до професійної компетентності вчителів початкової школи і 

реальним станом готовності студентів до виявлення педагогічної майстерності; 

між загальними напрямами формування педагогічної майстерності педагогів і 



недостатністю спеціальних наукових розробок цього спрямування з 

урахуванням специфіки педагогічної діяльності вчителів початкової школи; 

між постійним зростанням вимог суспільства до рівня професійної 

майстерності вчителів молодших класів у нових соціально-економічних умовах 

і реальним рівнем їх готовності до виконання професійних функцій у мінливих 

умовах інформаційного розвитку суспільства та динамічних змінах 

особистісного розвитку дітей молодшого шкільного віку; між постійним 

ускладненням педагогічних функцій учителя початкової школи, потребою в 

застосуванні ним інноваційних технологій у професійній діяльності та 

відсутністю системного формування педагогічної майстерності педагога, яка 

ґрунтується на реалізації інтеграційно-інноваційних процесів у навчанні 

студентів цього профілю; між новими освітніми потребами суб’єктів 

навчального процесу та недостатнім методичним забезпеченням навчальних 

закладів до реалізації цих потреб. 

Якісна професійна підготовка учителів для професійної діяльності у 

початковій школі на рівні сучасних вимог можлива за умови подолання 

зазначених суперечностей на основі теоретичного і методичного обґрунтування 

процесів формування основ педагогічної майстерності у студентів.  

Розширення напрямів дослідження педагогічної майстерності об’єктивно 

зумовлює потребу поглибленого вивчення різних аспектів цього педагогічного 

феномену в контексті підготовки майбутніх учителів початкової школи. 

Актуалізується створення науково обґрунтованої системи цілеспрямованого 

формування основ педагогічної майстерності у студентів на засадах 

упровадження інноваційних педагогічних технологій, які сприятимуть 

комплексному формуванню професійної майстерності майбутніх учителів 

молодших класів з урахуванням основних ознак педагогічної деонтології, аксіо-

акмеологічної мотивації до професійного зростання, розвитку педагогічної 

техніки, формування діалогічної компетентності на основі культури мовлення і 

майстерності педагогічного спілкування у професійному розвитку вчителя 

молодших класів. 


